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manlýlar’da jeomanyetizma ve jeofizikle
ilgili ilk kitaptýr. 1732’de Kâtib Çelebi’nin
Cihannümâ’sýný basan Ýbrâhim Müteferrika esere yaptýðý eklerde, Türkler’in 1731’de gerçekleþtirdiði ilk jeofizik ölçüm olan
manyetik sapma açýsýnýn ölçümünden bahsetti; manyetik sapma açýsýnýn sebeplerine, zamana ve mekâna göre deðiþeceðine
iliþkin bilgiler verdi. Ýstanbul Bebek’te yapýlan ölçümde manyetik sapma açýsý 11,5
derece batý olarak belirlendi.
1825’te Erzurumlu Ýbrâhim Hakký’nýn
filozoflara atfen verdiði bilgiye göre arzýn
içinde sýkýþan büyük buhar (gaz) kütlesinin boþalmak için yeri zorlamasý sonucunda yer sarsýntýsý denilen olay gerçekleþir.
Bazý durumlarda buharýn yeri þiddetle yarmasý sýrasýnda büyük bir gürültü çýkar;
bazan yerden yanýcý maddeler püskürür;
bu durum günlerce, aylarca hatta yýllarca
sürebilir (Ma‘rifetnâme, s. 120-121). Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un baþhocasý Ýshak Efendi, Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye adlý eserinin IV. cildinde jeofizik
bilgilerine mineraloji, jeoloji ve astronomi
gibi diðer bilimlerle birlikte yer verir; bu bilimleri fizik ve kimyanýn bir konusu gibi ele
alýr. Ýshak Efendi, yer sarsýntýlarýnýn volkanik hareketlerden ve genel olarak arzýn
içindeki kükürt, zift gibi yanýcý maddelerle
dolu çukurlardan doðduðunu belirtir. Ayrýca volkanik olan ve olmayan bölgelerde
gerçekleþen farklý þiddetteki depremlerin,
deprem sýrasýnda meydana gelen gürültü, gaz ve alev püskürmesi gibi olaylarýn
jeolojik açýklamasýný yapar. Rusçuklu diye
anýlan Osmanbeyzâde Mehmed Ali Fethi,
Fransýzca’dan Arapça’ya £Ýlm-i ªabašåt-ý
Ar² adýyla jeofizikten söz eden bir kitap
çevirdi (Ýstanbul 1269). 1868 yýlýnda hava
tahminlerinin telgrafla belirli merkezlere
iletilmesi için Fransýz hükümetinin önerisi üzerine ayný sistemle çalýþacak bir rasathâne (Rasathâne-i Âmire) Ýstanbul’da açýldý, müdürlüðüne Türkiye’deki telgraf þebekesinin ýslahý için getirilen I. Coumbary
(Kumbari Efendi) tayin edildi. Bu rasathânede meteorolojik, sismolojik gözlemler
yapýldý. 1872’de Türkiye’nin ilk maden mühendisi olarak bilinen Ýbrâhim Edhem Paþa tarafýndan Rasathâne-i Âmire’de bugünküne oldukça yakýn deðerde yer çekimi ivmesi belirlendi.
1894 depreminin ardýndan rasathânede deprem aletlerinin eksikliði farkedildi
ve Avrupa’dan alet saðlanmasý için giriþimde bulunuldu. En geliþmiþ sismograf
hakkýnda Avrupa’da ayrýntýlý bir araþtýrma yapýlmasý, ayrýca rasathâne müdürü
Coumbary’nin yanýnda çalýþmak üzere Pa-

ris veya Ýtalya’dan uzman bir kiþi getirtilmesi, bu konuda yetiþtirilmek üzere Osmanlýlar’dan birkaç kiþinin tayin edilmesi için 18 Temmuz 1894’te irade çýkarýldý. Berlin, Paris, Viyana ve Roma’daki uzmanlarla baðlantý kuruldu, elde edilen bilgiler Osmanlý hükümetine bildirildi. Yapýlan uzun inceleme ve araþtýrmalarýn sonuçlarý sadâret tarafýndan II. Abdülhamid’e sunuldu ve alýnmasý istenen aletin
Roma’dan sipariþine karar verildi. Ayrýca
gelecek aletlerin kullanýlýþýný öðretmek için
uzman bir kiþinin yine Roma’dan davet
edilmesi uygun görüldü. Roma Rasathânesi Deprem Þubesi müdürü G. Agaomennone bir yýl süreyle hizmet etmek üzere
deprem þubesi müdürü unvanýyla Rasathâne-i Âmire’de göreve baþladý. Roma’dan getirtilen aletin önce Mekteb-i Harbiyye-i Þâhâne’de denenip neticenin padiþaha bildirilmesi konusunda irade çýktý.
1894’te G. Agaomennone tarafýndan
Osmanlý Devleti Zelzele Servisi kuruldu.
Agaomennone, 1894-1895 yýllarýna ve 1896
baþlangýcýna ait sismik notlarý içeren bir
bülten hazýrladý. Ayný yýl II. Abdülhamid’in
tâlimatýyla 1894 depreminin incelenmesi
için Atina Rasathânesi müdürü D. Egenitis Ýstanbul’a davet edildi. Egenitis’le birlikte rasathâne müdürü Coumbary ve yardýmcýsý Emile Lacoine’den oluþan heyet tarafýndan sahada yapýlan incelemelerle valiliklerden gelen bilgilere göre 1894 depreminin çeþitli bölgelerdeki süresine ve
þiddetine iliþkin ayrýntýlý bir rapor hazýrlanýp padiþaha sunuldu. Egenitis ayrýca Marmara bölgesi paftasý üzerinde Türkiye’de
yapýlan ilk jeofizik haritayý çýkardý. Bu haritada esas olarak beþ þiddet bölgesi tanýmlandý. Birinci bölge depremin en aðýr
hissedildiði, en çok zarar gören yerlerdir.
Bu bölgenin büyük ekseni Çatalca’dan Ýzmit körfezi boyunca Adapazarý’na kadar
175 km., küçük ekseni 74 kilometredir.
Yerleþim yerlerinin ikinci derecede etkilendiði ikinci bölgenin büyük ekseni 248
km., küçük ekseni 74 kilometredir. Akhisar’dan Tekirdað’a kadar uzanan alaný içine alýr. Depremin bazý eþyalarý yere düþürecek kadar etki yaptýðý üçüncü bölgenin
büyük ekseni 354 km., küçük ekseni 174
kilometredir. Bursa, Bilecik, Geyve, Þile,
Karadeniz’in bir kýsmý, Boðaz, Vize, Marmara denizinin bir kýsmý, Bandýrma ve
Erdek gibi yerler bu bölgede yer alýr. Dördüncü bölge, sadece sarsýntýnýn hissedildiði bölge olup Yanya, Bükreþ, Girit, Yunanistan, Konya ve Anadolu’nun büyük kesimini kapsar. Beþinci bölge depremin çok
hafif hissedildiði coðrafyayý kapsar. Avru-

pa, Asya ve Afrika’nýn bir kýsmý bu bölgelerdir.
1895 yýlýnda Fransa’dan sözleþmeli olarak getirilen ve tuðgeneral rütbesiyle harita komisyonu baþkanlýðýna tayin edilen
Gilbert Defforges (Deforj Paþa) Eskiþehir
ve Bakýrköy’de mutlak gravite ölçümleri
yaptý. Otuzbir Mart Vak‘asý’nda (12 Mart
1909) Maçka’da bulunan rasathâne aletleri ve sismograflar tahrip edildi. Daha sonra toplanan aletler Kabataþ Lisesi’ne verildi. Türkiye’de ilk meteoroloji dersi 1909’da Halkalý Ziraat Mekteb-i Âlîsi’nde baþladý. 1910-1911 yýllarýnda üçü Trakya’da olmak üzere kýrk dört noktada jeomanyetik elemanlar belirlendi. 1910’da Rasathâne-i Âmire müdürlüðüne getirilen Mehmet Fatin (Gökmen) 1911’de Kandilli’de
bir meteoroloji istasyonu kurdu. 1915’te I.
Dünya Savaþý sýrasýnda Almanlar tarafýndan Balkan yarýmadasý, Anadolu, Suriye ve
Süveyþ Kanalý’nda bazý meteoroloji istasyonlarýnýn tesisi için teþebbüse geçildi. Ýstanbul merkez seçildi; Leipzig Üniversitesi’nden Ludwig Veickmann ve Peregrin
Zistler, Kuvve-i Havâiyye Müfettiþliði Rasat-ý Havâiyye Müdürlüðü’nü kurdular (ayrýca bk. KANDÝLLÝ RASATHÂNESÝ).
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Bir kimseyi kötü veya çirkin
bir niteliðiyle anýp onu yerme, kýnama
anlamýnda ahlâk terimi.
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Sözlükte zem (zemm) “bir insaný, bir
nesneyi veya davranýþý onda bulunan ya da
bulunduðu iddia edilen kötü ve çirkin bir
niteliði yüzünden yermek, kýnamak, ayýp233
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lamak” anlamýnda masdar, bu þekilde kötüleyici söz ve davranýþlarý ifade etmek
üzere isim olarak kullanýlýr; karþýtý medihtir. Ayný kökten türeyen mezemmet de
“yerme, yergi” mânasýna gelir. Kýnayýcý ve
ayýplayýcý sözler söyleyene zâmm, kýnanýp
yerilene mezmûm, zemîm, müzemmem
denir. Zem ve zâmm kelimelerine “ayýp,
kusur” mânasý da verilir. Genelde iyi huylar ahlâk-ý hamîde, kötü huylar ahlâk-ý zemîme diye nitelenir. “Hecv / hicâ”, “istihfâf”, “ayb” ve “ta‘yîb” masdarlarý da zemme yakýn anlamlar taþýr. Bununla birlikte
zem sadece sözlü yergi için kullanýlýrken
ayb ve ta‘yîbin hem sözlü hem fiilî yergiyi kapsadýðý belirtilir. Zem gibi sözle yermeyi ifade eden hiciv daha çok yergi ve
eleþtiri içerikli manzum eserler için kullanýlýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “.ayb”
md.; Lisânü’l-£Arab, “cmm” md.; Kåmus
Tercümesi, IV, 292-294; Dozy, I, 488-489;
Kadî Abdülcebbâr, s. 611, 699; Ýbn Sîde,
XI, 55-56).
Kur’ân-ý Kerîm’de zem kavramý mezmûm þeklinde üç âyette yer alýr; iki yerde günahkârlarýn âhirette ve Allah katýndaki durumu tasvir edilir (el-Ýsrâ 17/18,
22), bir yerde de insanlarýn dýþ görünüþe
bakarak yapacaklarý kýnamaya atýfta bulunulur (el-Kalem 68/49). Hadislerde de
zem ve bazý türevleri kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-Mu£cem, “cmm” md.). Bir rivayete göre Hz. Peygamber ashabýna þöyle demiþtir: “Allah’ýn, beni Kureyþ’in tel‘in ve
hakaretlerinden kurtarmasýna hayret etmez misiniz! Ýsmim ‘Muhammed’ (övülmüþ) iken onlar bana ‘müzemmem’ (yerilmiþ) diyorlardý” (Müsned, II, 244, 340, 369;
Buhârî, “Menâkýb”, 17; Nesâî, “Talâk”,
25). Gerek Kur’an’da gerekse hadislerde
zem yanýnda levm, suhriyye, lemz, ayb,
gýybet, nemîme gibi kýnama, alay, hakaret ve aþaðýlama ifade eden kavramlarla
insanlarý inciten, itibarlarýný zedeleyen, sonuçta toplumsal birliði ve dirliði bozan söz
ve davranýþlarýn eleþtirildiði görülür (meselâ bk. el-Mâide 5/54; el-Hucurât 49/1112; Müslim, “Cenâ,iz”, 100, “Birr”, 55). Öte
yandan birçok âyette inkârlarýný, günah ve
kötülüklerini ýsrarla sürdüren, din konusunda müslümanlara husumet besleyen,
insanlara zarar veren kiþilerin ve topluluklarýn olumsuz sözleri ve davranýþlarýndan
örnekler verilmiþ, bunlar yerilip kýnanmýþtýr (meselâ bk. el-Mutaffifîn 83/1-17; elFecr 89/17-26; el-Alak 96/6-19; el-Hümeze 104/1-9; el-Mâûn 107/1-7).
Ahlâk kitaplarýnda zem kavramýnýn genellikle medihle birlikte ve iki baðlamda
kullanýldýðý görülür. Ýlkinde yerginin psiko234

lojik tahlili, bir kimseyi bedenî, ruhî, dinî
veya ahlâkî bir kusuru, özrü, yetersizliði
sebebiyle yermenin hükmü ve bu tür yergilere mâruz kalan kimselerin nasýl davranmasý gerektiði anlatýlýr. Ýkincisinde insanýn mânevî hayatýnýn kaynaðý olan psikolojik güçleri, donaným ve melekeleriyle
bunlarýn ürünü olan davranýþlarýnýn ve nihayet insaný kuþatan, onun ahlâkî hayatýný ilgilendiren dýþ þartlarýn iyi ve kötü yönleri, faydalarý ve zararlarý, bunlarý doðru
tanýmlayýp faydalý hale getirmenin yollarý
hakkýnda görüþ ve tavsiyeler ortaya konur.
Bu baðlamda “zemmü’l-vesvese, zemmü’lgazab, zemmü’l-hased, zemmü’d-dünyâ,
zemmü’l-buhl, zemmü’l-câh, zemmü’lmâl” vb. kavramlarla kiþide bir ahlâk kültürü, ahlâk bilinci ve sorumluluðu geliþtirilmeye çalýþýlmýþ, bu amaçla birçok eser
yazýlmýþ, ahlâkýn genel konularýný içeren
eserlerde de kötülük ve erdemsizliklerin
yerildiði bölümlere yer verilmiþtir.
Ýslâm âlimleri zemmi zemmedenin niyetine ve güttüðü amaca, yergiye mâruz
kalan açýsýndan ise eleþtirinin haklýlýðý veya haksýzlýðýna, onun ahlâkî hayatý üzerindeki etkisine göre deðerlendirirler. Râgýb
el-Ýsfahânî övgü ve yerginin insan davranýþlarý üzerindeki etkisine iþaretle, “Yergi
bir kimseyi kötülük iþlemekten alýkoymaz,
övgü de iyilik yapmasýný saðlamazsa o kimse cansýz nesneden veya hayvandan farksýzdýr” der (e×-¬erî£a, s. 277). Ýbn Hazm’a
göre ise insanlarýn kýnama ve ayýplamasýndan kurtulabileceðini sananlar yanlýþ bir
düþünceye kapýlmýþlardýr. Ayrýca akýllý insan
baþkalarýnýn kendisini övmesinden ziyade
yermesinden memnun olmalýdýr. Çünkü
övgü kiþinin kendini beðenip böbürlenmesine yol açar, ahlâkýna zarar verir; yergi ise
kusurlarýný tamir edip ahlâkýný zenginleþtirmesine katký saðlar; bu sebeple akýllý insan için yergi bir nimettir (Ahlâk ve Davranýþ Tarzlarý, s. 40-41). Gazzâlî konuyu
psikolojik, ahlâkî ve dinî boyutlarýyla incelediði Ý¼yâßýn “Hubbü’l-câh” adlý bölümünde yergiyi üç kýsma ayýrýr. a) Yeren
kimse eleþtirilerinde haklý ve samimidir;
yerdiði kimseye þefkat duyduðu için ona
nasihat etmeyi amaçlar. b) Yergicinin eleþtirileri doðru olmakla birlikte niyeti yerdiði kimseyi üzüp aþaðýlamaktýr. c) Yeren
kimse yalancý ve iftiracýdýr. Yergiye mâruz
kalan kiþi birinci durumda kendisine yöneltilen eleþtirilerden memnun olmalý, bunlardan yararlanarak kusurlarýný düzeltmelidir. Ýkinci durumda da eleþtiren kimsenin niyetine bakmayýp yerilmesine sebebiyet veren kusurlarýný gidermeye çalýþmalýdýr. Yergi ve eleþtirilerin iftiraya var-

masý durumunda da yergiye yergiyle karþýlýk vermek yerine kendisine isnat edilen
kusurlarýn yalan ve iftiradan ibaret olduðunu düþünerek Allah’a þükretmeli, iftiracýnýn kendi günahlarýný üstüne almakla
yükünü hafiflettiðini bilmelidir. Nihayet
yergici yaptýðý haksýzlýk yüzünden Allah’ýn
gazabýna uðrayacaðýndan ayrýca yerilen kiþinin onu cezalandýrmaya kalkýþmasý doðru deðildir. Bu konuda faziletin en üst derecesi, yerilenin kendisini yeren kimsenin
bu ahlâkýný düzeltmesi, ona merhamet etmesi ve onu baðýþlamasý için Allah’a dua
etmesidir. Kulluðun özüne varanlar övülmekten huzursuz olur; kusurlarýný düzeltip iyiliklerini çoðaltmaya vesile olacaðý için
yerilmekten memnuniyet duyar (III, 290292).
Ahlâk literatüründe kötülükleri ve erdemsizlikleri yermek amacýyla yazýlan eserlerden bazýlarý þunlardýr: Ýbn Ebü’d-Dünyâ, ¬emmü’l-ke×ib ve ehlih (nþr. M. G.
Nasûh Uzkul, Beyrut 1993); ¬emmü’l-³ýybe ve’n-nemîme (nþr. Necm Abdurrahman Halef, Kahire, ts. [Dârü’l-Ý‘tisâm]); Kitâbü ¬emmi’d-dünyâ (nþr. Ella Appelrot Almagor, Jerusalem 1984); Ebû Bekir
el-Âcurrî, ¬emmü’l-livât (nþr. Mecdî esSeyyid Ýbrâhim, Kahire 1990); Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, ¬emmü’l-müvesvisîn (nþr. Hasan b. Emîn Âlü Mendûve, Kahire 1407); Ebû Hayyân et-Tevhîdî, ¬emmü’l-vezîreyn / AÅlâšu’l-vezîreyn (nþr.
Muhammed b. Tâvît et-Tancî, Dýmaþk
1965); Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir, ¬emmü
men lâ ya£melü bi-£ilmih (nþr. Ahmed
Bezre, Dýmaþk 1990); Ebü’l-Ferec Ýbnü’lCevzî, ¬emmü’l-hevâß (nþr. Ahmed Abdüsselâm Atâ, Beyrut 1987); Ýbn Kayyim
el-Cevziyye, ¬emmü’l-¼ased ve ehlih
(nþr. A. H. Ali Abdülhamîd, Allan 1986);
Hâce Abdullah el-Herevî, ¬emmü’l-kelâm
ve ehlih (nþr. Ebû Câbir Abdullah b. Muhammed el-Ensârî, Medine 1419/1998);
Ca‘fer b. Muhammed el-Firyâbî, Øýfatü’nnifâš ve ×emmü’l-münâfýš¢n (nþr. Muhammed Abdülkadir Atâ, Beyrut 1985).
Bazý ahlâk kitaplarýnda kötülüklerin tanýtýmý ve eleþtirisinin yapýldýðý bölümlerin
baþlýðýnda zem kavramýnýn sýkça kullanýldýðý görülür. Ýslâm ahlâk kültürünün buna
iliþkin en deðerli ve kapsamlý eseri olan Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’de müellifin “Rub.u’lmühlikât” adýný verdiði, on bölümden oluþan III. cildin son altý bölümü “Öfke, Kin
ve Hasedin Zemmi”, “Dünyanýn Zemmi”,
“Cimrilik ve Mal Sevgisinin Zemmi”, “Mevki Sevgisi ve Riyanýn Zemmi”, “Kibir ve Ucbün Zemmi”, “Gururun Zemmi” baþlýklarýný taþýr.
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(ö. 538/1144)

˜

el-Keþþâf adlý tefsiri yanýnda
Arap dili ve edebiyatýna dair
çalýþmalarý ile tanýnan
çok yönlü Mu‘tezile âlimi.
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27 Receb 467 (18 Mart 1075) tarihinde
Hârizm bölgesinde Türkmenistan’ýn Taþavuz (Daþoðuz, Taþauz) ili Köroðlu ilçesindeki
(Ýlmamedov, XX/2 [2011], s. 192) Zemahþer’de doðdu. Mekke’de Kâbe’ye mücâvir
olarak bulunduðundan “Cârullah”, mensup
bulunduðu bölgenin övünç kaynaðý sayýldýðý için “Fahr-i Hârizm” lakaplarýyla anýlýr.
Zemahþerî’yi genelde Fars kökenli kabul
edenlerin yanýnda, özellikle yaþadýðý dönemde Hârizm’deki nüfusun büyük çoðunluðunu Türkler’in oluþturmasýndan dolayý
Türk asýllý kabul edenler de vardýr. Bununla birlikte Zemahþerî eserlerinin hemen tamamýný Arapça kaleme almýþ, hatta eserleriyle bu dile hizmet etmeyi þeref saymýþtýr (el-Mufa½½al, I, 17-19). Þiirlerindeki
bazý ifadelerden onun dindar bir aileden
geldiði anlaþýlmaktadýr. Selçuklu Veziri Müeyyidülmülk tarafýndan herhalde siyasî bir
sebeple hapse atýlan babasý ilim ve takvâ
sahibi bir mahalle imamý idi ve muhtemelen hapiste iken vefat etmiþti; dedesi de
dindar bir kiþiydi (Zemahþerî, Dîvân, s.
270-275). Kaynaklarda Zemahþerî’nin bir
bacaðýnýn takma olduðu, bu yüzden uzun
elbise giydiði belirtilir. Onun topal kalmasýnýn sebebiyle ilgili olarak bir seyahat sýrasýnda þiddetli soðuktan ayaðýnýn donmasý, damdan veya binek hayvanýndan
düþmesi, çocukluk yýllarýnda bir kuþun ayaðýný kopardýðý için annesinin bedduasýný almasý gibi olaylardan söz edilir. Ýbn Halli-

kân’ýn naklettiði bir rivayete göre Zemahþerî, insanlarýn kesik bacaðý sebebiyle kendisi hakkýnda yanlýþ bir düþünceye kapýlmasýndan endiþe ettiðinden ayaðýnýn þiddetli soðuktan donmasý yüzünden kesildiðine dair birçok kiþinin þahitliðini içeren
bir belge düzenlemiþtir (Vefeyât, V, 169).
Yaþadýðý dönemde Hârizm canlý bir ilim
ve kültür merkeziydi. Buna raðmen Zemahþerî gerek sakatlýðý gerekse ailesinin
geçim sýkýntýsý çekmesi yüzünden babasý
tarafýndan terzilik mesleðine verildi; fakat
onun ilim tahsili hususundaki ýsrarý üzerine medreseye gönderildi. Vefatýndan birkaç yýl öncesine kadar ilim tahsili ve icâzet almak için çaba sarfetti. Gençlik yýllarýndan itibaren Hârizm, Buhara ve Baðdat gibi ilim merkezlerinde birçok âlimin
derslerine katýldý. Ýlmî þahsiyetinin oluþmasýnda en büyük pay, lugat, nahiv, týp
gibi alanlarda döneminin en büyük âlimlerinden kabul edilen Mu‘tezile âlimi Ebû
Mudar Mahmûd b. Cerîr ed-Dabbî el-Ýsfahânî’ye aittir. Hârizm’de Mu‘tezile mezhebinin görüþlerini yaydýðý söylenen Dabbî,
Zemahþerî’yi yetiþtirmesinin yanýnda ona
her türlü maddî ve mânevî yardýmda bulunup bazý devlet adamlarýyla tanýþmasýna vesile oldu. Zemahþerî’nin Mu‘tezile düþüncesiyle irtibatýný saðlayan iki hocasýndan daha söz edilmektedir. Bunlar
Zeydî-Mu‘tezilî müfessir, fýkýh ve kelâm
âlimi Hâkim el-Cüþemî ile (Ýbrâhim b. Kasým, II, 892) kendisine kelâmda (usul) hocalýk, tefsirde öðrencilik yapan, son dönemin en önemli Mu‘tezile kelâmcýsý kabul
edilen Rükneddin Ýbnü’l-Melâhimî’dir (Abdüsselâm b. Muhammed el-Enderesbânî,
s. 368; Taþköprizâde, II, 100; ayrýca bk. Koloðlu, s. 49). Zemahþerî, Baðdat’ta Ebü’lHasan Ali b. Muzaffer en-Nîsâbûrî ve Ebû
Nasr el-Ýsfahânî’den edebî ilimler, Ebü’lHattâb Nasr b. Ahmed Ýbnü’l-Batir, Ebû
Sa‘d eþ-Þekkanî ve Ebû Mansûr Nasr elHârisî’den hadis, Ebû Abdullah ed-Dâmeganî’den hadis ve fýkýh dersleri aldý. Mekke’de Ebû Bekir Abdullah b. Talha el-Ya‘bürî’den Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ýný okudu;
Ebü’s-Saâdât Ýbnü’þ-Þecerî’den nahiv ve
edebiyat tahsil etti.
Talebe seçiminde ve icâzet verme hususunda çok titiz davranan Zemahþerî Hârizm, Baðdat, Mekke gibi þehirlerde birçok öðrenci yetiþtirdi. Bakkalî, Ali b. Muhammed el-Ýmrânî el-Hârizmî, Âmir b.
Hasan es-Simsâr, Ebü’l-Mehâsin Ýsmâil
b. Abdullah et-Tavîlî, Ebû Sa‘d Ahmed b.
Mahmûd eþ-Þâþî ve Muvaffak b. Ahmed
el-Mekkî onun talebeleri arasýnda zikredilebilir. Yakýn dostu ve hâmisi olan Mekke

Emîri Ebü’l-Hasan Ali (Uley) b. Îsâ b. Vehhâs
da Zemahþerî’ye hem hocalýk hem öðrencilik yaptý (Ýbnü’l-Kýftî, III, 268; Lane, s.
251). Zemahþerî Ebû Tâhir es-Silefî, Reþîdüddin el-Vatvât, Ebû Tâhir el-Husûî ve
Zeyneb bint Þi‘râ gibi âlimlere de icâzet
verdi. Hadis rivayet ettiði bilinen Zemahþerî’den Ýbn Þehrâþûb gibi bazý Þiî âlimleri rivayette bulundu. Çaðdaþý Abdüsselâm b. Muhammed el-Enderesbânî, Zemahþerî’nin Hârizm’de hadis ilmini ihya
eden ilk kiþi olduðunu ve Irak’tan hadis kitaplarý getirtip insanlarý bunlarý okumaya teþvik ettiðini, bu sayede hadis ilminin
bölgede yayýldýðýný söylemektedir (Fî Sîreti’z-ZemaÅþerî, s. 379). Zehebî ve Ýbn Hacer hadis rivayeti konusunda Zemahþerî’yi “sâlih” olarak nitelendirmiþ, ancak insanlarý i‘tizâlî fikirlere davet ettiði için onun
özellikle el-Keþþâf adlý tefsirine ihtiyatla
yaklaþýlmasý gerektiðine dikkat çekmiþlerdir (Mîzânü’l-i£tidâl, IV, 78; Lisânü’l-Mîzân,
VI, 4). Hiç evlenmemiþ olduðu anlaþýlan Zemahþerî, Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’e
yazdýðý bir þiirde deðersiz kiþilerin yüksek
makamlara geçtiðinden þikâyette bulunup
kendisinin üstün meziyetlerinden dolayý lâyýk olduðu makama getirilmesini istedi.
Fakat muhtemelen kendini çok övmesi ve
Mu‘tezilî olmakla iftihar etmesi gibi sebeplerle beklediði ilgiyi göremedi. Bunun üzerine Hârizm’den ayrýlýp Horasan’a gitti; bazý devlet adamlarýyla görüþtü ve bir kasidesinde Mücîrüddevle el-Erdistânî’yi methetti. Ardýndan Ýsfahan’a geçti; burada da Melikþah’ýn oðlu Muhammed’le yakýn iliþki kurup onu öven þiirler yazdý.
Zemahþerî 512 (1118) yýlýnda þiddetli bir
hastalýða yakalandý. Bu sýrada gördüðü bir
rüya üzerine devlet adamlarýna bir daha
methiye yazmamaya, onlardan ihsan ve
makam talep etmemeye karar verdi. Saðlýðýna kavuþtuktan sonra Mekke’ye gitmek
üzere yola çýktý; Baðdat’a uðrayýp buradaki âlimlerle görüþtü, onlarýn derslerine katýldý. Mekke’ye ulaþtýðýnda Emîr Îsâ b. Vehhâs tarafýndan karþýlandý. Bu arada Arap
yarýmadasýnýn birçok bölgesini dolaþtý. Seyahatleri esnasýnda Arap kabileleriyle ilgilendi; Arapça’nýn incelikleri ve farklý lehçeleri hakkýnda geniþ bilgi edindi. Mekke’de
iki yýllýk ikametinin ardýndan Hârizm’e döndü. Burada Hârizmþahlar Hükümdarý Kutbüddin Hârizmþah ile oðlu Atsýz ona büyük itibar gösterdi. Hârizm’e dönüþünden
on yýl kadar sonra tekrar Mekke’ye hareket etti. Dýmaþk’a uðrayýp Tâcülmülûk Böri b. Tuðtegin ve oðlu Þemsülmülûk’le görüþtü; onlarý Bâtýnîler’e ve Haçlýlar’a karþý
mücadelelerinden dolayý övdü. Dýmaþk'ta
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